
ВІДГУК

офіційного опонента на дисертацію Федорків М ар'яни Богданівни на тему 

“Легеневі ускладнення та їх корекція в комплексному хірургічному 

лікуванні хворих на тяжкий гострий панкреатит”, яка подана до  

спеціалізованої вченої ради К 20.601.04 при ДВНЗ “Івано-Франківський  

національний медичний університет” М ОЗ України на здобуття наукового 

ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.03 -  хірургія

1. Актуальність обраної теми.

Гострий панкреатит -  одне з найбільш поширених хірургічних захворювань, 

яке супроводжується високою летальністю та потребує надмірно великих затрат 

на лікування. Незважаючи на надзвичайно великий об’єм проведених останнім 

часом досліджень, удосконалення методів його діагностики і лікування, це 

захворювання залишається важливою медико-соціальною проблемою. Згідно 

літературних даних гострим панкреатитом (ГП) щороку хворіє від 40 до 120 

людей на 100 тис населення, 15-20 % з них мають тяжку форму захворювання, 

яка якраз і є предметом даного дослідження, а одна чверть від тяжких випадків 

супроводжується потенційно летальними наслідками. Незважаючи на досить 

велику чисельність існуючих методів діагностики, лікування та прогнозування 

наслідків захворювання, кожен новий внесок у вирішення цієї проблеми є цінним 

і актуальним.

До тяжкого гострого панкреатиту (ТГП) відносять випадки, які 

супроводжуються поліорганною недостатністю. Легенева система найшвидше і 

найчастіше стає мішенню для токсичних метаболітів та для патологічних 

послідовних причинно-наслідкових ланцюжків, які зрештою зводять нанівець 

зусилля хірургів.

Саме цим актуальним питанням присвячена дисертаційна робота здобувана, 

що визначає її практичну та наукову цінність.
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2. Зв’язок теми дисертації з державними галузевими науковими  

програмами.

Дисертаційне дослідження є складовою комплексної НДР “Корекція 

ендогенної інтоксикації та дисметаболічних розладів при гострих хірургічних 

захворюваннях черевної порожнини та позаочеревинного простору” 

(№ 0109U 003184), що виконувалась рядом кафедр хірургічного профілю ДВНЗ 

“Івано-Франківський національний медичний університет” МОЗ України. Тема 

дисертаційної роботи затверджена Проблемною комісією “Хірургія” НАМ И 

України (протокол № 10 від 22 грудня 2011 p.).

3. Новизна проведеного дослідження та отриманих результатів.

Вперше комплексно вивчено прояви ендогенної інтоксикації в умовах 

гострого експериментального панкреатиту, їх взаємозв’язок з морфологічними 

змінами легень. Встановлено кореляційний зв ’язок між рівнем М СМ 254 та М СМ 280 

з мембранодеструктивними процесами у тканині легень через 48 год після 

моделювання експериментального гострого панкреатиту, що вказує на наростання 

проявів ендогенної інтоксикації. Отримані експериментально дані зіставлені з 

ретроспективним аналізом летальності хворих на гострий панкреатит (згідно 

даних аутопсій у 82,4% випадків виявлено II-IV стадію гострого респіраторного 

дистрес-синдрому).

Вперше на експериментальній моделі гострого панкреатиту доведено, що 

застосування комбінованого метаболічного препарату (інозит, бурштинова 

кислота, рибофлавін, нікотинамід, N -метилглюкамін) зменшує прояви ендогенної 

інтоксикації та сприяє відновленню рівноваги редокс-реакцій і цитокінової 

мережі.

Доповнено наукові знання стосовно прогнозування розвитку стійкої 

легеневої недостатності у пацієнтів з ГП при госпіталізації за допомогою



інтерлейкіну-8, інтерлейкіну-10, фактору некрозу пухлин-а та інтрабдомінального 

тиску.

Встановлено, що мініінвазивна санація та ліквідація гострих 

перипанкреатичних рідинних скупчень у поєднанні з використанням в 

багатокомпонентній інфузійній терапії антигіпоксантів та антиоксидантів 

призводить до зниження інтраабдомінального тиску та зменшення кількості 

легеневих ускладнень у хворих на ТГП (на 17,3 % відносно групи порівняння).

4. Теоретичне значення результатів дослідження.

У роботі отримано подальший розвиток дослідження етіопатогенетичних 

механізмів впливу ГП на функціональний стан дихальної системи, водночас, і на 

метаболічний та імунний статус організму хворого.

5. Практичне значення результатів дослідження.

Розроблено ранні інформативні критерії прогнозування розвитку стійкої 

органної (легеневої) недостатності у хворих на ГП  при госпіталізації 

(інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я № 101-2013).

Обґрунтовано доцільність ранньої мініінвазивної санації та ліквідації 

гострих перипанкреатичних рідинних скупчень у хворих на ТГП, що дозволило 

знизити летальність до 14,3 % відносно групи порівняння (20,0 %), в якій хворим 

проводились лапароскопічні дренування.

Розроблено алгоритм лікування хворих на ГП, у яких наявні “діагностично 

значущі” гострі перипанкреатичні рідинні скупчення та підвищений 

інтраабдомінальний тиск у перші 48 годин розвитку захворювання.

Запроваджений комплекс заходів зумовив зменшення проявів ендогенної 

інтоксикації та зниження летальності від гострого респіраторного дистрес- 

синдрому у фазі асептичного запалення з 12,9 % до 6,1 %.



6. Ступінь обгрунтованості наукових положень, достовірність та новизна 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації. -

Дисертант визначила мету роботи -  покращити результати хірургічного 

лікування хворих на ТГП з легеневими ускладненнями шляхом удосконалення 

хірургічної тактики та медикаментозного лікування. Для вирішення поставленої 

мети було сформульовано 6 завдань дослідження: їхній зміст переконливо 

свідчить про наукову новизну, теоретичне та практичне значення запланованої 

роботи. Робота містить наступні складові: анотацію, вступ, огляд літератури, 

матеріал і методи дослідження, 3 розділи результатів власних досліджень, аналіз 

та узагальнення, висновки, 227 літературних джерел (кирш ш цею -  99, латиною -  

128). Дисертацію ілюстровано 24 таблицями та 50 рисунками.

Огляд літератури представлений на 22 сторінках. Пошукувач подає сучасні 

дані про етіологію та патогенез ГП, існуючі тенденції удосконалення лікувальної 

та хірургічної тактики. Водночас представлено ряд невирішених проблем 

діагностики та лікування ГП. Розділ викладений грамотно послідовно і 

обґрунтовано. У якості побажання, рекомендую авторові дещо скоротити виклад 

патогенетичних та біохімічних аспектів, а натомість акцентувати увагу на 

невирішених питаннях лікувальної тактики, зокрема -  своєчасної евакуації 

рідинних скупчень у черевній порожнині та перипанкреатичних зонах.

Розділ “М атеріали та методи дослідження” містить клінічну характеритику 

проспективного етапу -  64 хворих на ТГП які пройшли курс лікування у клініці та 

матеріали ретроспективного аналізу 34 померлих пацієнтів. Сформовані 2 клінічні 

групи. Основна група крім стандартного базового лікування згідно протоколу 

отримувала додаткове лікування -  ліквідацію рідинних скупчень і корегуючу 

метаболічну терапію. На мою думку, при характеристиці груп хворих саме 

хірургічний аспект лікувальної тактики -  ранню ліквідацію рідинних скупчень 

слід вказувати першочергово і більш деталізовано. Це дозволить акцентувати 

увагу на хірургічних компонентах нововведень, які пропонуються у роботі.

Ретроспективне дослідження містить дослідження 34 летальних випадків.
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Зроблено акцент на дослідженні легеневих уражень. Вважаю, що і тут варто 

описати варіанти хірургічної і загалом лікувальної тактики.

Характеристика експериментального етапу дослідження включає опис 

методики дослідження експериментального панкреатиту на 85 щурах, розділених 

на 3 групи у залежності від застосованого лікування. Розділ містить також опис 

методів біохімічних та експериментальних досліджень, а також характеристику 

методів операційного та консервативного лікування.

Розділ III присвячений особливостям перебігу та прогнозування ТГП з 

легеневими ускладненнями. Однак, як вказано у розділі II -  різниця між групами 

не лише у корекції легеневих ускладнень, та скоріше у комплексному поєднанні 

ранньої евакуації рідинних скупчень та корекції метаболічних розладів. М ожна 

подискутувати про те, чи не має евакуація токсичного рідинного ексудату більш 

вираженого детоксикаційного ефекту ніж введення бурштинової кислоти і 

вітамінів. Підрозділ 3.3 стосується прогнозування та розвитку ТГП та органної 

недостатності на основі окремих маркерів. Критерієм гострого респіраторного 

дистрес-синдрому було співвідношення показників РаОг/ГіОг (співвідношення 

парціального тиску кисню в артеріальній крові до фракційної концентрації кисню 

у видихуваному повітрі), тобто кількісної характеристики легеневої 

недостатності. Застосовано сучасний метод RO C-аналізу, який дозволяє за 

показниками чутливості і специфічності методу діагностики оцінити його 

діагностичну інформативність.

Розділ IV присвячений дослідженню перебігу експериментального ГП та 

викликаних ним морфологічних змін у легеневій тканині. Розділ насичений 

детальною характеристикою динаміки ендогенної інтоксикації, про- та 

протизапальних цитокінів у контрольній групі експериментальних тварин та під 

впливом комплексу метаболічної терапії. Підрозділ 4.2 описує морфологічні 

зміни легеневої тканини у групах порівняння. М едикаментозна корекція 

спрямована на підтримку метаболічних розладів викликає певне покращення

динаміки досліджуваних показників.
Розділ V має найбільш чітку хірургічну спрямованість, оскільки досліджує



залежність наслідків захворювання від хірургічної тактики, залежність показників 

дихання від абдомінального компартмент-синдрому. У підрозділах 5.2 та 5.3 

продемонстровано, що оперативне втручання зменшує об’єм парапанкреатичної 

та заочеревинної інфільтрації, ступінь абдомінального компартмент-синдрому та 

покращує функцію зовнішнього дихання, відмічено позитивну динаміку 

кислотно-лужного та газового складу крові. О б’єм інфільтрату після 

оперативного втручання може збільшитися, однак показники дихальної функції 

дещо покращуються у хворих з пункційними методами дренування і 

погіршуються після лапароскопії, що можливо є наслідком пневмоперитонеуму. 

Таким чином, виникає різниця у ефективності між мініінвазивною 

лапароскопічною тактикою і мініінвазивною пункційною тактикою. Ці результати 

логічно ведуть до потреби індивідуалізувати тактику, тобто сформувати алгоритм 

вибору методу лікування.

Розділ “Аналіз і узагальнення результатів дослідження” представлений на 

15 сторінках у вигляді аналізу отриманих результатів. Дисертант ще раз наводить 

переваги комплексного хірургічного лікування хворих на тяжкий гострий 

панкреатит.

За результатами дисертаційного дослідження сформульовано 6 висновків, 

які відповідають поставленим завданням дослідження. Висновки інформативні, 

містять статистичні дані. Наведені висновки повністю розкривають наукову 

новизну дисертаційної роботи, її практичне значення.

7. Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях і 

авторефераті.

Результати, отримані в процесі дослідження, були широко представлені на 

всеукраїнських та зарубіжних наукових форумах. За матеріалами дисертаційної 

роботи опубліковано 13 наукових праць: 7 статей, з яких 6 - у  наукових фахових 

виданнях України (із них 2 статті в журналі, який входить до міжнародних 

номенклатурних баз Scopus, 4 статті одноосібні) та 1 -  в фаховому іноземному



виданні (Білорусь); 5 публікацій у матеріалах науково-практичних конференцій; 

видано 1 інформаційний лист. Таким чином, всі розділи дисертаційного 

дослідження М. Б. Федорків були представлені для науково-практичної 

громадськості.

8. Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту та оформлення.

Дисертаційна робота написана добре, результати проведених досліджень 

представлені наглядно, містить достатню кількість ілюстрацій.

Зауваження, які виникли під час аналізу дисертації, не є принциповими.

Під час рецензування роботи відзначені поодинокі стилістичні та 

граматичні помилки.

В першому розділі роботи відзначаються деякі повторення, для кращого 

сприйняття матеріалу розділ доцільно було би закінчити резюме.

В матеріалах і методах дослідження згадуються деякі відомі методики 

лабораторних досліджень, що можливо було би упустити.

В розділі III зустрічаються поодинокі повтори матеріалу. Обговорення та 

дискусію можливо було би перенести до заключного розділу. Деякі наведені дані 

відповідають матеріалам і методам, що слід навести у II розділі.

Згадування торгової марки лікарського засобу в IV розділі не є 

обов’язковим.

В розділі V проведені оперативні втручання можливо було би відобразити в 

таблицях для кращого сприйняття матеріалу.

В заключенні відчувається дискусія, обговорення, але автор приділяє дещо 

мало уваги, щодо порівняння власних клінічних результатів дослідження з 

даними провідних фахівців хірургічної панкреатології.

Вказані недоліки та зауваження не знижують виконаної дисертантом 

великої та кропіткої роботи. Наведені зауваження не є принциповими та не 

зменшують значення проведеної роботи і можуть бути предметом дискусії.



У якості дискусії хотілося б почути від дисертанта відповідь на наступні 

запитання:

1. Коли за Вашими спостереженнями призначається 

антибіотикопрофілактика і чи дійсно це вплинуло на частоту інфекційних 

ускладнень ГП? Коли застосовуєте антибіотикотерапію?

2. Чи є межа до широкого застосування мініінвазивних пункційних 

дренуючих втручань, що інколи призводить до передчасного інфікування і 

переходу процесу у септичний стан? Коли потрібно виконувати лише пункційні 

втручання?

9. Рекомендації щодо використання результатів дисертаційного 

дослідження в практиці.

Результати дисертаційної роботи М. Б. Федорків дозволяють на практиці 

впровадити мініінвазивні операційні втручання (черезшкірні пункції та 

дренування) у лікуванні хворих на ТГП, спрямованих на ранню евакуацію гострих 

перипанкреатичних рідинних скупчень, що дозволило знизити 

інтраабдомінальний тиск та зменшити прояви респіраторної дисфункції.

Розроблені діагностично-лікувальні алгоритми повинні бути впроваджені 

також у практичну діяльність всіх хірургічних відділень, де проводиться 

лікування хворих на ГП.

10. Відповідність дисертації встановленим вимогам, які 

пред’являються до наукового ступеня доктора медичних наук.

Дисертаційна робота Федорків М ар'яни Богданівни “Легеневі ускладнення 

та їх корекція в комплексному хірургічному лікуванні хворих на тяжкий гострий 

панкреатит”, яка виконана в ДВНЗ “Івано-Ф ранківський національний медичний 

університет” М ОЗ України є завершеною науковою роботою, за актуальністю, 

новизною отриманих результатів дослідження та їх практичним значення, рівнем
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методичного вирішення поставлених завдань, повнотою викладення матеріалу в 

наукових статтях та апробації на наукових форумах, повністю відповідає вимогам 

п. 9 та п. 11 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого 

Постановами Кабінету М іністрів України № 567 від 24.07.2013 р. та №  656 від 

19.08.2015 p., а її автор цілком заслуговує присудження наукового ступеня 

кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.03 -  хірургія.

Офіційний опонент:

Головний науковий співробітник 

відділу хірургії підш лункової залози 

та реконструктивної хірургії жовчовивідних проток 

ДУ «Національний інститут хірургії та 

трансплантології імені О.О.Ш алімова»

НАМ И України,

Заслужений лікарУ країни,

Лауреат Державної премії України,

Підпис професора Хомяка І. В.

д. мед. н., професор

Відгук надійшов до спеціалізованої вченої ради К 20.601.04

“•/У ” € ? / 2018 р.

Вчений секретар


